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تعلیم وتربیت یک کار پیامبر گونه و مبتنی بر تعالی است (دوآین هیوبنر.)5333 ،

) Dwayne E. Huebner (1923-

دوآین هیوبنر در ناحیهی گرند راپیدس میشیگان آمریکا و در  61اکتبر  6291به دنیا آمد .او دومین پسر لویس و ارنست هیوبنر
است که جزو خانوادههای نسل اول مهاجر آلمانی بودند .خانوادهی هیوبنر جزو طبقهی کارگر آمریکا و پدر او کارگر یک کارخانههی
مبلمان سازی در حومهی شهر گراند راپیدس بود .دوآین در دوران بحران اقتصادی آمریکا بهزر

شهد؛ درسهت زمهانی کهه یهنای

مبلمان در حال ورشکست شدن بود .به همین دلیل خانواده ی او مدت سه سال به شیکاگو مهاجرت کرد و پس از آن که او کهسس
هشتم را به پایان برساند آنها دوباره به زادگاهشان بازگشتند .هیوبنر در سال  6299پس از اتمام دورهی متوسههه در حهالی کهه در
شیمی و فیزیک دانشآموز مستعدی بود به خدمت ارتش اعزام شد و پس از طی دورههای فنی متعدد به عنوان تکنسهین رادیهو در
ارتش خدمت کرد .پس از اتمام خدمت سربازی تمایل پیدا کرد تا در رشتهی فیزیک اتمی ادامههی تحصهیل بدههد امها خیلهی زود
متوجه شد که استعداد خوبی در امر آموزش دارد .بنابراین کارشناسی و کارشناسی ارشهد خهود را در رشهته ی آمهوزش و پهرورش
دورهی ابتدایی به اتمام رساند و در مدرسهی ایستلنسینگ میشیگان به مدت دو سال معلم شد .بهه قهول هیهوبنر "ایهن دو سهال
کافی بود درک کنم دربارهی تدریس و آموزش چه قدر کم میدانهم" (هیهوبنر  6291ص  .)961از ایهن رو دوبهاره شهوا دانسهتن
دوآین را بر آن داشت که وارد یک دورهی سه سالهی دکتری در رشتهی جامعه شناسهی تعلهیم و تربیهت در دانشهگاه ویسکانسهین
مدیسون در ایالت میشیگان غربی شود .در دوران دکترا دوستی عمیقی بین او و جیمز مکدونالد (متفکر نامهدار درحهوزه مهالعهات
برنامهدرسی)پدید آمد و این یمیمیت تا پایان عمر مکدونالد در سال  6291ادامه یافت .این دو جزو گروههی از دانشهیویان فعهال
بودند که در سمینارها و جلسات درس استاد معروف خود «وی هریک» 9شرکت فعال داشتند.

 .6استادیار دانشگاه کردستان

mostafa_ghaderi@yahoo.com
2. Herrick V
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یکی از دوستان هیوبنر به نام «پل ایبرمن» 6به او کمک کرد تا به عنوان دستیار پژوهش در دانشهگاه ویسکانسهین همزمهان بها
نوشتن رساله دکتری خود مشغول کار شود و از این راه امکان پژوهش در زمینهی تعامست کسس درس و تهدریس بهرای او فهراهم
شد .در همین دوره بود که به مهالعه فلسفه و جامعه شناسی راغبتر گردید و عقاید تالکوت پارسونز و برتراندراسل را مهالعه کهرد.
او در سال  6212از رساله دکتری خود تحت عنوان «از عمل کسس درس تا نتایج آموزشی :جستاری در نظریه تعلیم و تربیت »9که
بیشتر بنیان نظری و جامعه شناسی داشت دفاع کرد .در همین سال بود که عقایهد او دچهار تحهول شهد و از چشهم انهداز علمهی _
پوزتیویستی به سمت فلسفه اخسا و چشم انداز کیفی و به ویژه فلسفه دین تمایل پیهدا کهرد .پهس از دو سهال کهار و تهدریس در
دانشگاه ویسکانسین از سال  6219تا سال  6219در دانشگاه الینویز شمالی به عنوان استادیار مشغول کار شد .در این دوره دوآین
مهالعاتی را درباره سوفیسم و بودیسم و به طور کلی فلسفه دین آغاز کرد.
دوایان هیوبنر بیش از هر مربی نومفهوم گرای دیگری به رویههایی اشاره کرده که در آن زبان فهم معلم را از موجودیت کسس

1

محدود میسازد .به اعتقاد هیوبنر ( )6291پذیرش نظامهای زبانی از سوی علوم اجتمهاعی و روان شناسهی معلمهان را از تشه ی
رازهای موجود در عملهای تدریس 9باز میدارد .به نظر میرسد فعاالن برنامهه ههای درسهی تمایهل ندارنهد بهه رازهها شهکهها یها
میهوالت 1بپردازند  .هیوبنر پیشنهاد میکند که اگر ب واهیم معلمان بتواننهد ایهن سهدهای زبهانی 1را کهه علهوم اجتمهاعی و روان
شناسی درست کردهاند از سر راه بردارند باید سؤاالت جدیدی پرسیده شود او پنج نظام ارزشی فنی سیاسی علمی زیبایی شناسی
و اخسقی را مهرح میکند و تأکید کرده که سه نظام اول یعنی نظامهای ارزشی فنی سیاسی و علمی بر برنامههای درسی حکومهت
میکنند .از نظر هیوبنر( )b6291برای آن که معلمان اییلی 9داشته باشیم که خود را از تکنسینهای فنگهرا دور کننهد الزم اسهت
به دو نظام ارزشی دیگر که زبان زیبایی شناسی و زبان اخسقی را در برنامهدرسی گسترش میدهند نیز توجه کافی نشان داد.
دوآین در سال  6219دانشگاه ایلی نوی را ترک و به دانشگاه کلمبیا رفت و ب ش اعظم زندگی حرفهای خود را تا سهال 6299
در دانشگاه کلمبیا گذراند و در آن جا به شهرت و نیز مقام استادی رسید .در خسل سال های  6219تا  6211مدیریت یک مدرسهه
ابتدایی را که وابسته به کالج معلمان دانشگاه کلمبیا بود برعهده داشت .هیوبنر در این زمان آثار مهمی را خلق کرد .یکی از مقاالت
او تحت عنوان «برنامه درسی به عنوان مرکز دارایی های معنوی انسان» از نظر ویلیام پاینار به عنوان یهک مقالهه پیشهگام تویهی
شده است (پاینار و همکاران  6221 6221ص  .)692متعاقب آن در سال  6299آثاری را نیز در حوزه پدیدارشناسی ارائه کرد.
دانشیویان هیوبنر او را فردی مؤثر تویی کرده اند .هیوبنر در جلسات تدریس خود در دانشگاه ویسکانسهین مایکهل اپهل و در
دانشگاه لویزیانا و یلیام پاینار را متأثر ساخته است.
دوآین در حال حاضر از دانشگاه یاله بازنشست شده و در کارولینای شمالی شهر اورهام زندگی میکند .او دو بهار ازدوا کهرده و
دو دختر به نام های مورلی و جولیان از ازدوا اول خود دارد.

1. Eberman
2. From classroom action to educational outcomes: An exploration in educational theory
3. Classroom existence
4. Mystery involved in the acts of teaching
5. Mystery or doubt or unknowables
6. Language trap
7. Genuine teachers
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اندیشهها و افکار هیوبنر
پاینار ضمن با اهمیت تلقی کردن کارهای معایرین دوآین هیوبنر مانند جیمز مکدونالد و مکسین گرینی درباره اهمیت ایهدههها
و کارهای هیوبنر نوشته است:
"یک دهه قبل از آن که نظریه های سیاسی در برنامهدرسی مورد بحث قرار بگیرنهد هیهوبنر اهمیهت آنهها را در نظریهه برنامههدرسهی
تش ی

داد  .پانزده سال قبل از آن که پدیدارشناسی در نزد مربیان ظهور کند هیوبنر در مقاالت خود به تحلیل و مهالعهه هایهدگر و

یاسپرس پرداخت و در نوشته هایش به آن ها ارجاع داد .نزدیک یک دهه قبل از جوزف شواب در مورد این که رشته مهالعهات برنامهه
درسی در حال احتضار است و خالی از جذبه شده است به قضاوت نشست .بیست سال قبل از آن که مهالعات یزدان شناسی و دینی به
عنوان ب شی از نظریه برنامه درسی شکل بگیرد هیوبنر مشغول مهالعه نظریه تعالی 6بود و در دورهای تحت عنهوان «سهمینار یهزدان
شناسی جهانی» تدریس میکرد .سرانیام این هیوبنر و نه شواب بود که گذرگاهی برای نومفهوم گرایی گشود" (پاینار در کانلی فانگ
هی و فایلون  9229ص .)129

طی دهههای شست تا هفتاد نگاهها درباره کارکرد پژوهش برنامه درسی متفاوت بود .مثسً فینیکس ( )6219به جست و جهوی
گستره معنا 9مکدونالد( )6221در پی حوزه عمل مقدس و کنش عباادی 1و شهواب ( )6219در پهی دانهش عملهی 9مربهو بهه
ساختار و محتوای رشتهها بود .در آن دوره دوآین هیوبنر( )6222قلمرو پژوهش برنامهدرسی را به درستی «گستره تعهالی» تعریه
کرد .از آن جا که هیوبنر کار تعلیم و تربیت را نه عمل در خود مانده فنی میپنداشت و نه یک نوع عمل ساده انگارانه قابل مشهاهده
عینی آن را منو به نوعی فعالیت انسانی و غایت متعالی یا برتر کرد .هیوبنر ( )6222عمل یا رفتار فنی قابل مشاهده یرف را غیهر
انسانی و تهی از معیارهای اخسقی و فاقد روحیه تلقی میکند و از این روست که به وضعیتی برتر از عمل که آن را تعهالی مهینامهد
پایبند شده است .مفهوم تعالی راه دسترسی به اندیشههای هیوبنر نیز هست چرا که او تعالی را رسالت نه تنها برنامههدرسهی بلکهه
کل تعلیم و تربیت می داند .از نظر او تعلیم و تربیت متوجه جهانی غیر از جهان موجود و جهانی برتر است .مهمترین آثار هیوبنر نیز
شامل میموعه مقاالتی تحت همین عنوان یعنی «وسوسه تعالی» 1توسط ویکی هیلز گردآوری و با مقدمههای از ویلیهام پاینهار در
سال  6222به چاپ رسیده است .هیوبنر در مقاله خود تحت عنوان «فعالیت تربیتهی و نقهدگرایی پیامبرانهه» ( )6226مهینویسهد:
تعلیم و تربیت به این دلیل انیام میگیرد که موجودات انسانی میل به مشارکت در تعالی خود دارند (بهه نقهل از ههایلیس 6222
ص  .)121اسلتری ( 6221ص  )xviمعتقد است که هیوبنر در اغلب تسشهایش در پی آن بوده که بهه مها بقبوالنهد کهه تعلهیم و
تربیت یک «عمل پیامبرانه» 1و در جست و جوی عدالت است .لذا برنامهی درسی نوعی گفتمان عمومی در جسهت و جهوی تحهول
است .از نظر هیوبنر برنامهدرسی قبل از آن که عملی فنی – ت صصی باشد نوعی گفتمان انسانی برای بهتر شدن تهدرییی اسهت.
در عمل برنامهدرسی ت ص

و فن ساالری حاکم است و سعادت و آزادی یا عدالت مورد بحث قرار نمیگیرنهد .بنهابراین عمهل ههر

چند نتییه مدار و فیزیک محور است و عینیتر است اما گفتمان انسانی یا گفتمان در سپهر عمومی به ظههور خهود آگهاهی دگهر
آگاهی و مردم ساالری نزدیکتر است .بنابراین عمل برنامهدرسی وابسته به اخسا فرهنگ و سیاست است.
1. Transcendence
2. Realms of meaning
3. Prayerful act
4. Practical knowledge
5. The Lure of the Transcendent
6. Prophetic enterprise
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هیوبنر مبدع برنامهدرسی یزدان شناسی 6و معنوی نیز هست(هیوبنر  .)6222از نظر او امروزه نادیهده گهرفتن زبهان معنهوی
موجب غفلت از ادبیات روحانی و کامسً جذابی شده است که در جوام م تل وجود دارد (هیوبنر  6222ص  .)912او بهه همهراه
جیمز مکدونالد در موارد زیادی از محدود ساختن زبان اخسا و هنر در مدارس انتقاد کرده اسهت (کهانلی فانهگ ههی و فهایلون
 9229ص .)122
ایدههای دوآین هیوبنر به دلیل پیشگامی در بسیاری نحلهها کارسهاز بهودهانهد .پاتریهک اسهلتری ( )6221ص  )629او را جهزو
مربیانی میداند که ایدههای پسانوگرایی عرضه کردهاند .همچنین تأثیر هیوبنر روی شاگردانش یعنی مایکل اپهل و هنهری ریهرو بهه
غایت بزر

بوده تا آن جا که افراد زیادی مانند خود اپل و پاینار هیوبنر را بنیانگذار نظریههای سیاسهی برنامهه درسهی مهیداننهد.

هیوبنر با نگاه به علوم میان رشتهای در حال تولد در قرن بیستم ورود نظریههای عاریتی را مشکل اساسی حوزه تلقهی نمهیکنهد و
برعکس در جا زدن عامل برنامهدرسی را در فرایند هدف محتوا تدریس و ارزیابی نوعی سرگییه عملی تلقی کرده است .از ایهن رو
هیوبنر به فواید علوم سیاسی اجتماعی فلسفه و دین در برنامه درسی پی برد و به همراه افرادی مانند جیمز مکدونالد کلییبهارد و
ماکسین گرینی 9سرس تانه کوشیدند تا زمینه ارتبا مت صصان برنامهدرسی را با سایر دیسیپلینها هموار کنند .البته هیهوبنر نیهز
مانند شواب بیشتر از آن گروه روان شناسی تربیتی دلزده بود که متأثر از رفتارگرایی هویت سیاسی و اجتماعی تعلیم و تربیهت را
یا نمی دید یا انکار میکرد( هیوبنر .)6222
شواهد بسیاری وجود دارد که دیدگاه هیوبنر راج به نظریه فراتر از فراروایت یا کلیت پردازی بوده است .به ویهژه نوشهتهههای
پدیدارشناسانه او عسقهاش را به «عمل یا اقدام جهان شمول» 1رد میکند .اسلتری ( 6221ص  )xviدرباره این خصیصهی هیهوبنر
می نویسد:
" من با هیوبنر موافقم و بر این باورم که برنامهدرسی و تدریس بیشتر یک عمل جهان شمول تلقی شده است .این طرز تلقهی تصهویری
کسسیک از تدریس در قرون وسهی تا رنسانس بوده است .تفکری که هنوز طرفدارانی در میان تکنسینها تیربه گرایان و حرفههگرایهان
دارد .در فلسفه من [مانند هیوبنر ] برنامهدرسی و علوم تربیتی نباید برای شغل یا آمادگی برای زندگی در دوره بزرگسالی هدف گهذاری
شود .همان گونه که دیویی در کتاب تیربه و تعلیم و تربیت می نویسد« :تعلیم و تربیت خود زندگی است نه آمادگی برای آن»".

البته هیوبنر از اقدامهای عامسن برنامهدرسی که سردرگریبان مهندسی برنامهدرسی هستند نیز ناراضهی اسهت .اسهلتری( 6221ص
 )xviدر این مورد مینویسد:
" از نظر هیوبنر برای آن که یداهای مقاومت و عدالت در مدارس به گوش برسد ناچاریم که از پژوهشهای محافظه کارانه و نقهدهای
9

ظاهری نفاا آمیز1اجتناب کنیم".
از این رو هیوبنر بیش از آن که مانند شواب گرایان نگران مهندسی برنامه درسهی باشهد بها نقهدهای تنهد و پیامبرانهه خواسهتار
جراحی کالبد فنی و سوداگرانهی نظامهای برنامهریزی درسی است.

Notes:
1. Theological curriculum
2. Greene
3. Cosmological enterprise
4. Safe research
5. Hypocritical
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